


PRINCIPAIS EVOLUÇÕES

• Totalmente eletrônico

• Eliminação da apresentação de documentos físicos

• Acompanhamento do cadastro via sistema

• Certificado e Selo Cadastur com código QR

• Mais simples e menos campos de preenchimento

• Menos arquivamento físico

• Novo site: seção exclusiva para os turistas

• Módulo de relatórios com cruzamento de dados



Público-alvo 
estimado 
343.000 

prestadores
Acampamento 

turístico

Transportadora 
Turística

Meios de 
Hospedagem

Guia de 
Turismo

Organizadora 
de Eventos

Parque 
temático

Agência de 
Turismo

PÚBLICO-ALVO
Cadastros Obrigatórios

Cadastros Opcionais

Casas de Espetáculo e Equipamentos de 
Animação Turística

Serviços de Infraestrutura para Eventos

Centro de Convenções

Locadoras de veículos para turistas

Prestadores Especializados em Segmentos 
turísticos

Restaurantes, Cafeterias, Bares e Similares

Marinas e Empreendimentos de apoio ao 
turismo náutico ou à Pesca Desportiva

Equipamentos de Entretenimento e Lazer 
e Parques Aquáticos



Prestador

- Oportunidades de qualificação e 
linhas de crédito

- Fonte de consulta do mercado
- Visibilidade 

IMPORTÂNCIA DO CADASTUR

MTur e órgãos de turismo

- Fonte de consulta do mercado
- Promoção de ações do governo
- Institucionalização da relação com o 

prestador
- Estatísticas e pesquisas

Turista

- Segurança da 
constituição legal da 
empresa

- Fonte de consulta

Entidades do Trade

- Fonte de consulta



CADASTUR - POLÍTICA PÚBLICA

CRITÉRIO:

•Mapa de Regionalização;
•Prodetur;
•Fungetur;
•Eventos;
•Visit Brasil – Market Place (Embratur);
• Licitações.



Em 10 meses, o aumento foi de 24%, mais que o dobro em comparação 

ao ano todo de 2017
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EVOLUÇÃO NÚMERO DE 
CADASTRADOS BRASIL



Resultados por Estado e Atividade Obrigatória



Como eu faço meu cadastro?

Prestador

www.cadastur.turismo.gov.br



http://www.cadastur.hlog.turismo.gov.br/
http://www.cadastur.hlog.turismo.gov.br/


Como eu faço o Login?



Dados Pessoa Jurídica



Prestador preenche 
formulário eletrônico no 

site (login) 

FLUXO DO CADASTRO DO 
NOVO SISTEMA

Sistema busca dados 
da Receita Federal

Prestador envia 
documentos pelo 

Sistema, se necessário

Certificado é 
disponibilizado no sistema

Órgão delegado na UF 
valida o cadastro

Validade
5 anos/Guia de Turismo
2 anos/ demais



Novo CertificadoNovo Selo 



Dúvidas, Manuais e Atendimento

0800 200 8484



Informações sobre o cadastro



FISCALIZAÇÃO DE PRESTADORES DE 
SERVIÇOS TURÍSTICOS

Combater a 
informalidade 

do setor do 
turismo

Dar 
cumprimento à 
exigência legal

Estimular a 
melhoria na 

qualidade dos 
serviços ofertados 

ao turista

Aumentar a 
competitividade 
do setor turístico 

nacional

Acampamento turístico

Transportadora Turística

Meios de Hospedagem

Guia de Turismo

Organizadora de Eventos

Parque temático

Agência de Turismo



Balanço da Fiscalização

• Vale destacar que no âmbito da fiscalização, foram sensibilizados 
*1868 prestadores de serviços turísticos visitados;

• 25 capitais do país, além de 6 destinos de relevância turística: Búzios, 
Cabo Frio, e Arraial do Cabo no Rio de Janeiro; Chapada dos 
Guimarães e Poconé em Mato Grosso; Foz do Iguaçu no Paraná; e, 
Balneário Camboriú e Bombinhas em Santa Catarina;

• Desde o início da operação, o percentual de empreendimentos 
devidamente regularizados foi de 88,4%. 



Desafio

Mapear e formalizar o universo de prestadores de serviços turísticos 
obrigatórios:

• participação na REDESIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas e Negócios)

• apoio de parceiros institucionais (órgãos públicos, interlocutores regionais, 
SEBRAE);

• Implementação da descentralização do cadastro e fiscalização aos estados 
e municípios reconhecidamente turísticos;

• Realização de campanhas de promoção do Sistema de Cadastro dos 
Prestadores de Serviços Turísticos.



Cards de Divulgação 

Deveres dos prestadores de 
serviços turísticos



Coordenação-Geral de Cadastramento e Fiscalização de 
Prestadores de Serviços Turísticos

E-mail:
cgst2@turismo.gov.br

fiscalmtur@turismo.gov.br
Tel: 2023-8100

mailto:cgst2@turismo.gov.br
mailto:fiscalmtur@turismo.gov.br

