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PARECER: N.º 01/2013/02  
 
DE: COMTUR         
 
REF: PROCESSO N.º 001/2013/2: Proposta comercial de aquisição de licenças de uso do 

sistema de Gestão do turismo Ecobooking, registrado no INP Instituto Nacional de Propriedades 
industrial e certificado pela ABES– Associação Brasileira das Empresas de Software, n.º 111004/21.162.  
A ser implantado  em Cáceres MT como sistema oficial de gestão do turismo no município. 
 

 
PARTES INTERESSADAS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRICO: 
 

 Cáceres cidade turística consolidado a nível internacional esta inserida nas políticas de 
turismo do País sendo beneficiada pelo programa regionalização, pelo projeto de Gestão dos destinos 
indutores. É avaliado anualmente pela FGV Fundação Getulio Vargas pesquisa e estudos de 
competividade no Brasil com resultados positivas que indicam o seu promissor crescimento no setor. A 
partir de um processo de Gestão compartilhada e participativa assessora a SEMATUR no  planejamento 
diretor do turismo em Cáceres, através do Conselho Municipal de Turismo & Comitê Gestor de Turismo 
Destino Indutor. Dentro das propostas de estratégias e ações  de gestão do turismo , aponta-se a 
necessidade de ser ter um sistema de gestão de turismo virtual que realize a organização sistemática do 
processo de gerenciamento em rede da comunicação, divulgação  das informações mercadológicas que  
possam direcionar as decisões no planejamento do setor e sua profissionalização.  Ou seja, ter um 
instrumento de gestão para os setores públicos e privados na direção da sustentabilidade político 
institucional. 

 Diante disso foram realizadas junto a SEDTUR, SEMATUR, PREFEITURA e trade turístico, 
várias apresentações e discussões sobre a viabilização de um sistema, para gestão do turismo em 
Cáceres, a empresa Ecobooking, esteve presente nessas reuniões e discussões demonstrando o seu 
produto, o grupo se manifestou positivamente ao processo.  

 Há principio o projeto piloto da empresa foi subsidiado nos municípios de Nobres e Chapada 
do Guimarães, e avaliado pelos pares. A gestão do turismo em Cáceres pleiteia  esse beneficio há dois 
anos á SEDTUR, sem sucesso ate o presente momento. 

 O COMTUR, junto com a SEMATUR , Frente à Copa Pantanal 2014 com a Visão estratégica 
de Desenvolvimento integrado do turismo, priorizando os principais vetores de sua estrutura produtiva, 
infraestrutura logística, rede de comércio e serviço, inovação tecnológica e das políticas sociais e de 
turismo na cidade de Cáceres, promoveu um encontro com membros de toda a cadeia produtiva do 
turismo, na data de  10/09/2013, com o objetivo de oferecer informações necessárias para que os 
mesmos possam se beneficiar com a adesão ao Sistema de Gestão de Turismo Ecobooking. Devem 
participar da reunião: (Hotéis, Bares, Restaurantes, Agencias, Barcos Hotéis, Postos de Gasolinas, 
Transportadoras, Sindicatos e Associações), prestadoras de serviços turísticos no Município.E teve a 
aprovação dos mesmo em relação a implantação do Sistema de Gestão turismo Ecobooking , ficando 
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responsável por articular a forma de pagamento para viabilização de sua implantação. O empresário 
Sidnei Varanis apresentou à proposta de Comercial a prefeitura.  O COMTUR analisa e se manifesta a 
respeito. 
                                    
CONSIDERAÇÕES: 

O Turismo é um fenômeno coletivo e é fundamental para Cáceres nos organizamos 
estabelecermos as estratégias e ações prioritárias em regime de cooperação, bem como envolver os 
responsáveis por cada uma delas, na formatação, promoção e comercialização de produtos de Cáceres. 

O Ecobooking é um Sistema de Informações Turísticas, que também funciona como um 
poderoso instrumento de ordenamento da atividade turística. Ele cria um modelo de gestão baseado na 
constituição de uma rede de cooperação voltada à exploração sustentável dos recursos turísticos de um 
município, envolvendo o Poder Público e o Trade Turístico.  

A implantação do Ecobooking estimulará a formação de uma rede integrada, na medida em que 
todos os prestadores de serviços turísticos aderirem ao mesmo. Desta forma, atuando em redes as 
empresas podem complementarem-se umas as outras, tanto nos aspectos técnicos (meios produtivos), 
como mercadológicos (redes de distribuição). Fortalecendo produção de informações que possam oferecer 
um atendimento mais personalizado ao turista, efetivando oportunidades oferecidas por um mercado ávido 
em consumir produtos turísticos ligados a excelência em atendimento. 

A institucionalização do Ecobooking por parte do Poder Público na busca de uma tarefa de 
organizar da atividade turística. Através de um Sistema de Voucher Digital, ele catalisa de maneira geral o 
sentimento coletivo de bem utilizar os seus recursos naturais, estabelecendo padrões exploratórios de 
atrativos: capacidade de carga estimada para freqüência de turistas a serem observadas pelo trade 
estabelece a justiça fiscal – tributando todos os atores da atividade, agregando todo o desempenho da 
atividade turística, além do mais o Ecobooking produz a centralização de interesses diversos e 
estabelecendo procedimentos associativos entre seus diversos agentes. 

Que o sistema Ecobooking  possibilitará que as futuras ações e tomada de decisões dos atores 
interessados e envolvidos no processo de consolidação dos produtos turístico de Cáceres sejam realizadas 
de forma integrada e cooperativa, formatadas, legalizadas  garantindo  a Cáceres usufruir dos benefícios do 
marketing criado pela realização da copa do mundo no Pantanal, além de fortalecer Cáceres no mercado 
internacional e a industria do  Turismo para além da copa .      

● Que enfim, teremos uma ferramenta para o planejamento e gestão do desenvolvimento da 
atividade turística regional;  

●     o sistema favorece a visão de todos,inclusive, da gestão, com gráficos e relatórios 
consolidados por diversas visões e finalidades;  

●    O sistema com o mecanismo da utilização do Voucher on-line, e com o seu Portal e 
WebService, vem democratizar o acesso à informação, capaz de desburocratizar, democratizar e facilitar o 
acesso à informação. O WebService faz com que outras empresas ligadas a TI possam distribuir a 
informações turísticas de seu banco de dados de diversas formas. 
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Diante do acima exposto, e atentos aos diversos benefícios que o sistema de gestão do 
turismo Ecobooking representa para o município, somos de parecer favorável à institucionalização e 
implantação do referido sistema  em Cáceres que trará vários benefícios para os diversos atores envolvidos 
na atividade turística .  

O COMTUR recomenda atualização da legislação que decorrem da institucionalização 
do sistema: (, Lei municipal que institui o Ecobooking oficialmente, FUMTUR, VOUCHE,etc.).  

Considerando os valores expostos na proposta da empresa, e a ausência de respostas 
de financiamento pela SEDTUR, e dificuldades financeiras da Prefeitura de Cáceres recomendamos  que 
seja articulado o pagamento do sistema via associações (ACEC, ASATEC,CDL,HOTEIS ) que deverão 
realizar analise e contrapropostas das condições de  contrato e de pagamento ,  conforme condições e 
realidade dos empresários que farão a adesão, já que os mesmos terão que realizar o pagamento do 
sistema, sugerimos a prefeitura o estimulo da contratação, com uma proposta de isenção parcial / ou a 
menor no período de implantação do  sistema , dos impostos referentes as atividades a ser estudada 
juridicamente. 

Sendo assim, aprovamos do Processo n.º 001/2013/2, pela melhoria na qualidade da 
gestão do turismo em nossa cidade pretendida e relevância social que beneficiará diretamente os 
empresários, as redes publica e privada, municipal e estadual no Estado de Mato Grosso e a população de 
Cáceres e região  

É o nosso parecer.       
 
 
 
 
 

 
                            Rosangela Cabral Rosa Lazarin 

Presidente Conselho Municipal de Turismo Cáceres MT 
Gestão 2011/2013 Decreto 269/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cáceres,02 de Outubro de 2013 
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