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ntre os dias 18 a 24 de maio de 2019, a Fecomér-
cio SC e Senac SC realizaram a Missão Técnica 
Internacional Orlando, com o objetivo de viven-

ciar na cidade americana as práticas em qualidade de 
atendimento, infraestrutura e serviços criados para os 
turistas e, principalmente, pelos excepcionais índices 
de satisfação dos visitantes, o que torna este destino 
referência mundial em eventos, entretenimento e lazer.

Uma comitiva de empresários e gestores do turismo 
catarinense participaram do roteiro desta Missão, que 
incluiu visitas ao Centro de Convenções de Orlando 
(Orange County Convention Center), Amway Center 
(arena esportiva e casa do Orlando Magic, time de 
basquete da NBA), Rosen College Of Hospitality Mana-
gement (instituição de ensino que forma os profissio-
nais do turismo e hospitalidade para atender a deman-
da da região), entre outros. Também fez parte da 
programação um workshop sobre Clientologia, condu-
zido pelo PhD Claudemir Oliveira, presidente e fundador 
do Seeds of Dreams Institute (empresa americana da 
área de psicologia positiva aliada aos negócios), e uma 
visita ao Magic Kingdom, parque temático da Disney.

As visitas e vivências foram orientadas por equipe 
técnica qualificada do Senac SC, potencializando o 
aprendizado e referências de boas práticas do turismo. 
Essas atividades também proporcionaram networking, 
que possibilitou estabelecer redes de relacionamentos, 
trocas de experiências, soluções e compartilhamento 
de ideias entre os participantes. 

Ao final da Missão, a comitiva redigiu a Carta de Orlando 
para o Turismo Catarinense, que foi entregue em mãos 
ao governador do Estado, Carlos Moisés, destacando a 
importância do aprimoramento da gestão integrada do 
setor e o envolvimento da comunidade para o desenvol-
vimento de novos negócios, produtos e serviços. 

E

MISSÃO TÉCNICA INTERNACIONAL ORLANDO 2019
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Rudney Raulino
Diretor Regional do

Senac SC

As boas práticas observadas 
durante a Missão Técnica Orlan-
do ampliam o nosso olhar para 
as possibilidades a serem explo-
radas no turismo em Santa Cata-
rina. Por diversos anos, nosso 
Estado é eleito o melhor destino 
do país, com atrações capazes 
de agradar os mais diversos 
perfis de visitantes. Com a expe-
riência da Missão, entendemos 
que se faz necessária uma 
mudança de modelo mental 
para que os setores público, 
privado e sociedade civil traba-
lhem de forma colaborativa. 
Assim, será possível integrar os 
roteiros e desenvolver os equi-
pamentos turísticos para que o 
segmento se destaque ainda 
mais entre os propulsores da 
economia catarinense.

Hélio Dagnoni
Vice-presidente de Turismo

da Fecomércio SC

Precisamos abrir a mente para o 
que o VisitOrlando pode nos 
ensinar. Orlando se transformou 
em uma referência global por 
conta do seu modelo de gestão. 
Eles são muito engajados e 
todos trabalham cooperados 
nesta região de Orange County. 
A hospitalidade e a qualidade no 
atendimento não são apenas um 
diferencial, é o verdadeiro cora-
ção do negócio e eles fazem 
com excelência. Tem diversos 
atrativos, entre eles, o que mais 
chamou a atenção é o turismo 
de compras, que pode ser ado-
tado no Brasil para alavancar o 
nosso turismo.

Bruno Breithaupt
Presidente do Sistema

Fecomércio SC

O turismo como atividade eco-
nômica transversal tem muito 
potencial ainda a ser desenvolvi-
do, mas Santa Catarina está no 
caminho certo. A exemplo de 
destinos que se tornaram refe-
rência mundial- como Orlando, 
número 1 em lazer e entreteni-
mento- também estamos esta-
belecendo uma rede de coope-
ração entre empresários, poder 
público e comunidade. Esta 
gestão integrada é o pilar para a 
qualificação, atratividade e com-
petitividade do turismo catari-
nense. A Rede de Inteligência, o 
Observatório e o programa 
Turismo Catarinense em Movi-
mento, liderados pela Fecomér-
cio SC e Senac, são ferramentas 
para a virada de chave do turis-
mo no Estado.
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ORLANDO - O MAIOR DESTINO TURÍSTICO MUNDIAL

rlando conquistou nos últimos anos a chancela de 
referência como principal destino do mundo ao 
fazer do turismo sua principal atividade econômi-

ca. O modelo de gestão adotado pelo município coloca a 
hospitalidade como fator decisivo e o turista como 
centro das atenções: neste contexto, a satisfação de 
cada um dos visitantes é garantia para a geração de 
novos negócios.
 
O alicerce de todo sucesso de Orlando está nesta gestão 
compartilhada, onde o estreitamento das relações entre 
empresários, poder público e comunidade é a chave para 
a qualificação e atratividade do destino. Outros aspectos 

fundamentais para o desenvolvimento do setor turístico, 
como planejamento participativo, qualidade do atendi-
mento e pesquisas de oferta e demanda também contri-
buem para as inovações propostas para o segmento. 

Todos os players da área turística em Orlando estão 
sempre analisando e buscando novos mercados para 
garantir a ocupação e a sobrevivência dos empreendi-
mentos. Além disso, os empresários não estão apenas 
empenhados com a excelência no atendimento aos turis-
tas, mas também com o bem-estar e o desenvolvimento 
de toda a comunidade da região de Orange County.

A transformação de Orlando come-
çou em 1964, quando Walt Disney 
comprou, secretamente para evitar 
especulação imobiliária, enormes 
terrenos na região, totalizando 
mais de 11 mil hectares. Na época, 
se pensou que as terras pertenciam 
ao programa espacial. Até que em 
1965, Disney anunciou a construção 
do maior complexo de entreteni-
mento do mundo.

Em 1971, era inaugurado o parque 
da Disney Magic Kingdom a um 
custo de US$5,5 milhões. Vendo o 
grande potencial, outras empresas 
de entretenimento passaram a se 
instalar na região: o Sea World, 
inaugurou seu primeiro parque 
temático em 1973 e a Universal 
Studios em 1990.  Com os parques 
veio a demanda por infraestrutura 
para hospedagem, alimentação e 
demais serviços. A partir de então, 
Orlando torna-se um destino turísti-
co e começa a transformação da 
cidade que se tornou o local mais 
visitado dos Estados Unidos e um 
dos principais do mundo.

TRANSFORMAÇÃO
DE ORLANDO

O nome da cidade deriva de um fato 
curioso. Um soldado chamado Orlan-
do Reeves perdeu sua vida durante os 
conflitos e acabou sendo enterrado 
no local em que hoje está localizado o 
Lake Eola, em Downtown Orlando. 
Seu nome foi cravado numa árvore 
perto de seu túmulo. Mais tarde, 
alguns colonos que chegaram à 
região passaram a atribuir o nome 
escrito na árvore ao local onde eles se 
estabeleceram. temático em 1973 e a 
Universal Studios em 1990.  Com os 
parques veio a demanda por infraes-
trutura para hospedagem, alimenta-
ção e demais serviços. A partir de 
então, Orlando torna-se um destino 
turístico e começa a transformação da 
cidade que se tornou o local mais 
visitado dos Estados Unidos e um dos 
principais do mundo.

VOCÊ SABIA? MUNDO DA FANTASIA

O
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Se Orlando fosse uma empresa, estaria em 62° lugar no ranking das 500 maiores 
empresas da Revista Fortune, à frente da Nike, Facebook e Delta Airlines

O turismo é responsável por 41% da força de trabalho e gera 437 mil empregos 
diretos, com impacto econômico de US$ 70 bilhões

+45O
HÓTEIS

200 MIL
QUARTOS

+5000
RESTAURANTES

26 MIL
RESIDÊNCIAS

75 MILHÕES
DE VISITANTES

(SOMENTE EM 2018)

U$4,400
MÉDIA GASTA PELO

VISITANTE INTERNACIONAL

Brasileiros gastam em média 
U$5,800 em Orlando

68,9 milhões domésticos e 
6,4 milhões estrangeiros

ORLANDO EM NÚMEROS
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VISITAS TÉCNICAS, VIVÊNCIAS E WORKSHOPS



08

VISITORLANDO

o VisitOrlando, a comitiva foi recebida pela Vice-
Presidente Elaine Blazys e pelo Travel Industry 
Sales Director of Latin American, Patrick Yvars. 

Na ocasião, Yvars falou sobre a missão e a visão do 
VisitOrlando, com destaque para as práticas da institui-
ção que divulga o destino em tradeshows, missões de 
vendas, feiras internacionais, suporte de marketing e 
agências de viagens. 

O VisitOrlando se comunica diretamente com o turista 
por meio de ferramentas como o aplicativo oficial, o 
call center e o website com todas as informações 
necessárias ao visitante em diversos idiomas - inclusive 
com a comunicação em português, já que os brasileiros 
integram o maior grupo entre os estrangeiros que 
visitam a cidade.

Em seguida, o Diretor de Relações Públicas do Aero-
porto de Orlando, Rod Johnson, apresentou os novos 
produtos e serviços da reestruturação do aeroporto, 
além do projeto de ampliação para os próximos anos. 
Johnson exibiu o modelo de gestão e os números da 
representatividade de uma das portas de entrada do 
maior destino turístico do mundo. 

Atualmente, o aeroporto de Orlando recebe voos dire-
tos de 59 destinos internacionais provenientes de 
países da América do Norte, América Latina, Caribe 
Europa e Oriente Médio.  Possui 138 pontos comerciais 
(alimentos, comercio em geral e lojas de locação de 
automóveis) e gerou um impacto econômico de US$41 
bilhões em 2018. 

N
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ORANGE COUNTY
CONVENTION CENTER

Orange County Convention Center (OCCC) 
compõe um distrito formado por dois grandes 
centros de convenções interligados por passare-

las para pedestre, que se conectam aos hotéis. Jessie 
Allen, Diretor Executivo e Rodney Gutierrez, Diretor de 
Vendas e Marketing recepcionaram os participantes da 
missão e apresentaram o modelo de gestão pública 
aplicada neste que é o segundo maior centro de con-
venções da América no Norte – a administração do 
OCCCs gere o complexo como uma empresa, tornan-
do-o autossustentável.

O OCCC tem como missão o desenvolvimento econô-
mico do município, recebendo convenções, congres-
sos, tradeshows, feiras e eventos em geral.  O Orange 
County Convention Center injeta dinheiro na economia 
e oportuniza novos negócios para a comunidade. 
Dados de 2018 mostram que o centro de convenções 
recebeu 192 eventos, atendeu 1,5 milhão de pessoas e 
gerou um impacto econômico de US$2,1 bilhões. De 
acordo com cálculos do próprio OCCC, cada visitante 
permaneceu, em média, 2,7 noites na cidade. 

O



10

ORLANDO OFFICIAL
VISITOR CENTER

O�cial Visitor Center é o centro de atendimento 
ao visitante mantido e operado pelo VisitOrlan-
do. Neste espaço, o visitante recebe orientações 

sobre todos os serviços oferecidos na cidade. No local, 
o turista pode programar sua estadia e adquirir diver-
sos serviços, inclusive ingressos para os parques, loca-
ção de veículos, opções de hospedagem, entre outros.

Para compreender o modelo de atendimento ao turista, 
no O�cial Visitor Center a comitiva da missão técnica 
se encontrou com Ferna Bernstein, Diretora de Opera-
ção de Serviços ao Visitante. Durante a visita, os parti-
cipantes puderam acompanhar de perto como funcio-
na este serviço de atendimento especializado, que 
oferece aos turistas uma equipe multilíngue, ofertas e 
descontos exclusivos e informações sobre todas as 
atrações que Orlando oferece. 

O
O centro como um todo é muito 

bem preparado e equipado. 
Percebemos que todas as 

instituições e empresas estão 
integradas aqui, não competem uma 

com a outra. Santa Catarina sem 
dúvida pode ter um centro como 

este e ser referência no Brasil

Alfredo Augusto Kuhn
Parque UNIPRAIAS
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INTERNATIONAL DRIVE E ICON PARK

vivência pela International Drive iniciou no O�-
cial Visitor Center e seguiu com uma caminhada 
até o ICON Park. A principal via comercial de 

Orlando, conhecida como I-Drive, abriga grande 
número de hotéis, resorts, restaurantes e bares, lojas e 
parques temáticos. No percurso, o grupo foi estimula-
do a observar os aspectos urbanísticos e paisagísticos 
que integram elementos que promovem a unidade 
estética visual legada não só aos turistas, mas também 
para os moradores. 

O paisagismo, especificamente, é responsabilidade dos 
setores público e privado, seguindo um modelo pré-es-
tabelecido. É importante ressaltar que a I-Drive é resul-
tado da organização de uma associação comercial, que 
foi criada para reter e atrair novos negócios para o local. 

A caminhada se estendeu até o mais novo empreendi-
mento da I-Drive – o ICON Park - um novo arranjo de 
concessão privada composto por diversos restauran-
tes, bares e equipamentos de lazer e entretenimento, 
entre eles, a Roda Gigante The Wheel, o Museu de Cera 
Madame Tussauds, Legoland e o Sea Life Orlando 
Aquarium, além de espaços gastronômicos temáticos. 

A
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UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA
ROSEN COLLEGE HOSPITALITY MANAGEMENT

o Rosen College of Hospitality Management da 
University of Central Florida, a Missão Técnica 
Orlando foi recebida pelos docentes Diego 

Bufkin e Gisele Canova que apresentaram o campus à 
comitiva brasileira. O reitor Youcheng Wang fez um 
discurso de boas-vindas, colocando a universidade à 
disposição para futuras parcerias. 

Ainda durante o período da visita ao Rosen College of 
Hospitality Management aconteceu a assinatura da 
carta de intenções de um acordo de cooperação entre 
o Senac SC e a University of Central Florida, firmada 
pelo diretor regional da entidade, Rudney Raulino, e o 
reitor Youcheng Wang. A cooperação tem como objeti-
vo estimular o intercâmbio de know-how entre os 
parceiros, promover projetos de pesquisa em comum 
no segmento de formação para o turismo e hospitalida-
de e estabelecer vínculos para trocas recíprocas nas 
áreas de turismo e hospitalidade.

N
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AMWAY CENTER 

Arena Multiuso Amway Center - sede do time de 
basquetebol Orlando Magic, da NBA – atual-
mente é considerada um dos mais importantes 

equipamentos de lazer e entretenimento de Orlando. O 
espaço do setor público municipal atinge, hoje, os 
maiores índices de venda de tickets da NBA para turis-
tas.  Desta forma, sua compreensão enquanto espaço 
multiuso fornece um entendimento do impacto positi-
vo do esporte dentro do segmento turístico. 

Na visita, os participantes foram recepcionados pelo 
Executivo de Turismo, Jess Lott, e pelo Vice-Presidente 
Sênior, Chris D'Orso. Ambos explicaram ao grupo os 
aspectos fundamentais do planejamento da arena, que 
oferece ao visitante experiências que vão além de 
assistir a uma partida de basquete ou um grande show. 
Assim como nos famosos parques de Orlando, a Arena 

Amway Center traz a inovação como um dos seus 
pilares de atuação, oferecendo diferenciais em produ-
tos e serviços aos turistas. A oferta de comida e bebida 
em qualquer lugar da Arena, por exemplo, pode ser 
solicitada pelo smartpfhone e entregue sem que o 
visitante saia do lugar.

D'Orso comentou que a gestão de inovação possui 
foco em três aspectos: pessoas, processos e produtos. 
O Vice-Presidente também frisou ao grupo que “a 
chave do futuro é adaptar seus produtos às tendências 
de inovação”.  Ao circular pelo interior e ter acesso a 
espaços exclusivos da arena, os integrantes da Missão 
puderam entender melhor como um equipamento 
público municipal possui tão alta performance na admi-
nistração empresarial de um espaço multiuso. 

A
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DOWNTOWN ORLANDO 

comitiva se deslocou da Arena Amway pela 
Church Street, localizada no centro histórico de 
Downtown Orlando. O objetivo foi vivenciar a 

proposta de requalificação de urbanização e ocupação 
de uma área patrimonial que durante muito tempo 
ficou em desuso. Esta proposta de revitalização 
demonstra a preocupação da gestão pública em inte-
grar a região dos parques com o centro da cidade.

As experiências em Downtown Orlando continuaram, 
agora no Loch Haven Park – um complexo que reúne 
vários museus, espaços expositivos e de formação 
artística em uma área verde de árvores centenárias e 
esculturas ao ar livre. O Loch Haven Park comprova que 
a cidade também possui esta outra vertente que vai 
além da cultura pop dos parques temáticos. 
 

Este é um projeto que visa integração da comunidade e 
oferta cultural aos visitantes: são 18 hectares que ficam 
entre lagos com parques e atrações culturais. Durante o 
ano, Loch Haven é palco de eventos, festivais e concer-
tos. Entre as atrações, estão o The Mennello Museum of 
Art (Museu Mennello de Arte Americana), o Marilyn L. 
Mennello Sculpture Garden (jardim de esculturas), 
Orlando Science Center, Orlando Ballet, Orlando Fire 
Museum (Museu do Corpo de Bombeiros), Orlando 
Shakespeare Theater (Orlando Shakes), Orlando 
Museum of Art (OMA), Orlando Repertory Theater 
(Orlando Rep) e o Orlando Fringe. 

A
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CFBACC – CENTRAL FLORIDA BRAZILIAN
AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE

jantar com a Câmara de Comércio Brasil-Esta-
dos Unidos da Florida Central (CFBACC) acon-
teceu no Gilson’s Brazilian Restaurant no com-

plexo Dezerland Action Park na International Drive. A 
comitiva foi recepcionada pelo presidente da institu-
ição, Miguel Kaled, o presidente honorário, Eraldo 
Manes Júnior, e o diretor Marco Alevato.

Durante o petit comité, a CFBACC reforçou aos partici-
pantes suas bases de atuação em promover e 
fortalecer a cooperação entre os empresários brasile-
iros e americanos. E transmitiu uma mensagem valiosa 
sobre o modelo de gestão americana: o setor privado 
coopera com o setor público. E o poder público opera 
como se fosse uma empresa privada. 

O



AMP GROUP – NASCAR I–DRIVE

agenda do 3º dia da Missão Orlando iniciou com 
a visita ao NASCAR I-Drive - um complexo de 
entretenimento indoor do AMP Group, que tem 

como temática as corridas de kart. Além das corridas, o 
espaço abriga boliche, jogos eletrônicos, restaurante e 
ambiente destinado a eventos. 

O CEO do AMP Group, Alejandro Pezzini, junto com a 
gerente de Eventos e Turismo, Cristina Figueiredo, 
receberam a comitiva brasileira e apresentaram os 
detalhes da organização e as práticas de atendimentos 
ao público. Cristina mostrou ao grupo o programa edu-
cacional e pedagógico que o complexo oferece aos 
alunos do Ensino Fundamental e para os escoteiros. A 
comitiva também pode vivenciar como funciona este 
projeto a partir de atividades interativas relacionadas 
ao tema corrida de kart.

A
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CITY OF ORLANDO 

urante a visita ao AMP Group, os integrantes da 
Missão Orlando receberam as boas-vindas do 
prefeito do Distrito 6 da cidade de Orlando, 

Samuel B. Ings. Além de recepcionar a comitiva brasi-
leira, Ings conversou com o diretor do Senac SC, 
Rudney Raulino, sobre o constante planejamento com 

foco no turismo realizado pelo Orange County, o qual 
Orlando faz parte. O prefeito comentou como o municí-
pio apresenta o seu posicionamento frente a organiza-
ção do setor turístico para que o seu desenvolvimento 
promova a economia da região. 

D

17
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LAKE NONA MEDICAL CITY

comitiva da Missão Orlando também conheceu 
de perto a região de Lake Nona, um exemplo de 
cluster voltado às áreas da saúde e qualidade de 

vida. Lake Nona é uma comunidade projetada com 
espaço para imóveis comerciais e 11 mil casas, com 
infraestrutura, tecnologia de ponta e todos os serviços 
possíveis com foco no bem-estar.
 
No epicentro está o Lake Nona Medical City, um parque 
com 650 acres em prédios que abrigam empresas e 
instituições que fomentam a ciência da saúde. Graças a 
este cluster, Orlando está escrevendo um novo capítulo 
na história da cidade, se posicionado como um destino 
global também da saúde, pesquisa e educação médica. 

O projeto ousado já é realidade e foi construído com 
base na teoria comprovada de que as instalações de 
cuidados com a saúde e bem-estar, próximas umas das 
outras, aceleram a inovação. Entre as instituições que 
estão em pleno funcionamento estão Nemours Chil-
dren’s Hospital (Hospital Infantil), o GuideWell Inova-
tion Center (Centro de Inovação e pesquisa para área 
de saúde), o Veterans A�airs Medical Center (Hospital 
de Veteranos), o Sanford-Burnham Medical Reserarch 
Institute (centro de pesquisas médicas com laborató-
rios de robótica). Ali também funcionam instituições 
educacionais como a Universidade da Flórida (College 
of Pharmacy) e Universidade da Flórida Central (Colle-
ge of Medicine e Burnett School of Biomedical Scien-
ces). Em fase de finalização está o Centro de Pesquisa 
do Câncer da UCF.

A



WORKSHOP CLIENTOLOGIA
SEEDS OF DREAMS 

workshop Clientologia - A psicologia positiva da 
filosofia Disney aplicada aos negócios – com 
Claudemir Oliveira, presidente do Seeds Of 

Dreams Institute, propôs uma imersão analítica sobre 
esta temática. O PhD explicou como é possível aplicar 
os conceitos da Disney nas empresas, baseados nos 
quatro pilares estratégicos do turismo: produto, infra-
estrutura, gestão e promoção (informação, divulgação 
e venda). 

Ao final da exposição teórica, o workshop continuou 
com um tour no Disney Magic Kingdom, onde Claude-
mir Oliveira apresentou uma análise prática de como 
um ambiente positivo para os clientes podem maximi-
zar os resultados dos negócios.

O
Fiquei surpreso com a palestra como 

todos os conceitos adquiridos em todos 
estes anos de envolvimento do 

Claudemir Oliveira com a Disney podem 
ser aplicados na minha loja, em hotéis, 

comércio e até outros tipos de empresas

Charles Seeberg
Sindilojas de Itajaí e 

Distribuidora Moderna

19



ma das principais atividades propostas à comitiva que participou da 
Missão Técnica foi a produção da Carta de Orlando, documento com 
reivindicações e sugestões estratégicas para impulsionar o turismo 

em Santa Catarina. O texto dessa carta foi resultado de um trabalho coleti-
vo de cocriação produzido durante um workshop, em que os participantes 
relacionaram as boas práticas vistas no processo de benchmarking com as 
necessidades para o desenvolvimento do turismo em Santa Catarina. 

Entre sugestões levantadas pelo grupo e que podem ser adaptadas à reali-
dade catarinense estão: 

· Formação e qualificação do trade turístico; 

· Implementação de um programa de hospitalidade; 

· Desenvolvimento de um programa de gestão integrada para o turismo            
  catarinense; 

· Criação de um plano de marketing; 

· Fortalecimento das parcerias público-privadas; 

· Integração entre comunidade local, players e turistas; 

· Criação de uma Política Pública Regional para o Turismo.

Ao final do processo, as percepções da comitiva da Missão Técnica Orlan-
do 2019 foram sintetizadas em um documento, denominado Carta de 
Orlando para o Turismo Catarinense. Por meio desta Carta e, a partir das 
próprias experiências, os integrantes da missão se comprometem em 
apoiar e empreender esforços para o desenvolvimento turístico do Estado 
de Santa Catarina, propondo ao trade e aos responsáveis pelas políticas 
públicas do turismo uma profunda reflexão sobre as estratégias que 
fizeram de Orlando o maior destino turístico do mundo. 

WORKSHOP COCRIAÇÃO DA
CARTA DE ORLANDO

Não há competitividade entre 
os municípios porque eles 
atuam numa proposta ganha-
-ganha. Trabalhar a regionali-
zação é o grande desafio 
para o Turismo Catarinense

Ivan Naatz 
Deputado Estadual Presiden-
te da Comissão de Turismo e 
Meio-Ambiente da ALESC

20
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ESTRATÉGIAS DO DESTINO ORLANDO PARA A ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE VISITANTES QUE SERVEM 
DE REFERÊNCIA DE BOAS PRÁTICAS PARA O TURISMO CATARINENSE

A Missão Técnica a Orlando 2019 deixa um legado repleto de lições e aprendizados para o grupo participan-
te da Missão Técnica da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, Sesc e 
Senac. A Missão fundamentalmente trouxe a percepção de que um destino de sucesso, com demanda cres-
cente, se faz com planejamento, gestão e principalmente com rede de cooperação entre o poder público, a 
iniciativa privada e a comunidade. Diante desta conclusão a Comitiva da Missão Técnica Orlando considerou 
os seguintes aspectos como contribuição para o desenvolvimento do Turismo Catarinense. 

1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO INTEGRADA DO TURISMO CATARINENSE

 Referentes aos processos para a excelência da gestão dos negócios de turismo, a Comitiva Missão 
Técnica Orlando 2019 considera que para Santa Catarina as tomadas de decisões de todo o trade devem 
estar organizadas, conectadas e distribuídas para amplificar as governanças do turismo regional com fins de 
aplicação ao mercado turístico. Para tanto, o grupo clama para a implementação de um Programa de Hospi-
talidade para Santa Catarina. 
 Além disso, é necessário dar continuidade ao aperfeiçoamento e fortalecimento das governanças 
regionais, buscando de forma participativa o desenvolvimento de um Programa de Gestão Integrada para 
o Turismo Catarinense através de redes de cooperação, e propor um aumento da gestão de recursos dispo-
níveis para o turismo – de modo que todos assumam compromissos com clareza e responsabilidade sobre 
as reais necessidades de investimentos.  

2. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS, PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELO TURISMO 
CATARINENSE

 Referentes às boas práticas da oferta comercial e as estratégias de marketing - produto, promoção, 
preço e atendimento do Destino Orlando, à Comitiva Missão Técnica Orlando 2019 considera que o Turismo 
Catarinense precisa alcançar as condições necessárias para que as vocações regionais se desenvolvam e 
amplifiquem as atratividades do destino – sempre norteadas pela complementaridade de atrações funda-
mentadas em informações de mercado. 
 A Comitiva Missão Técnica Orlando 2019 entende que Santa Catarina precisa se posicionar como um 
destino que oferece produtos segmentados para diversos públicos o ano inteiro. Para isso propõe o desen-
volvimento e aplicação de um Plano de Marketing para subsidiar a tomada de decisões do trade e encami-
nhamentos de políticas públicas do Turismo Catarinense.

CARTA DE ORLANDO PARA O
TURISMO CATARINENSE
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3. O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE COM O SEGMENTO DO TURISMO

 A Comitiva Missão Técnica Orlando 2019 entendeu que parte do sucesso do Destino Orlando deve-se 
ao envolvimento e a participação da comunidade local através de rede de cooperação nos negócios do 
turismo. A apropriação da economia do turismo é uma pauta que precisa ser absorvida pelas comunidades 
catarinenses como uma grande oportunidade de desenvolvimento integral sustentável.  Desta forma o 
grupo considera que o envolvimento da sociedade civil no processo de aprimoramento de novos produtos 
que valorizem a identidade cultural, os saberes e fazeres e a produção artesanal local como desenvolvi-
mento sustentável para fortalecer as bases comunitárias, beneficiará diretamente a atividade turística, 
criando um ambiente favorável à hospitalidade, devendo ser implementado como prioridade alta em Santa 
Catarina. 

4. FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

 A Comitiva Missão Técnica Orlando 2019 entende como fator fundamental as ações relativas à forma-
ção de profissionais para a execução de serviços turísticos, bem como as políticas de gestão de pessoas. 
Portanto, acredita em investimentos para promover a sensibilização e conscientização da população quanto 
a oportunidade de desenvolvimento de um turismo sustentável para toda Santa Catarina.
 A Comitiva Missão Técnica Orlando 2019 está plenamente segura de que os itens aqui relatados cons-
tituem o verdadeiro caminho para transformar Santa Catarina um dos destinos mais competitivos do Brasil.
 Portanto, todos se comprometem em facilitar as ações elencadas nesta Carta colocando-se à dispo-
sição para orientar o desenvolvimento do turismo catarinense, compartilhando os conhecimentos adquirido 
na Missão Técnica Orlando 2019. 

Atenciosamente,                Orlando, 24 de Maio de 2019

Bruno Breithaupt
Presidente Fecomércio/SC

A qual participaram Hélio Dagnone – Vice-Presidente do Turismo da Fecomercio Santa Catarina, Rudney 
Raulino – Diretor do Senac/SC, Ivan Naatz – Deputado Estadual Presidente da Comissão de Turismo e 
Meio-Ambiente da ALESC, Alfredo Augusto Kuhn - Parque UNIPRAIAS, Charles Seeberg – Sindilojas de 
Itajaí e Distribuidora Moderna, Claudia Regina Marcante – Gerente Hotel Sesc Cacupé, Fabio Cordova de 
Sousa – Diretor do Pratas Thermas Resort, Fabiola Kalfeltz – Analista de Turismo Sesc/SC, Jaison Aires 
Serpa – Coordenador Hotel Sesc Blumenau,   Luciana Vargas -  Representantes do Colegiado de Turismo da 
AMFRI - Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí e Turismóloga da Secretaria de Turismo de Balneário 
Camboriú, Patrícia Farias – Coordenadora Pousada Rural Sesc Lages,  Raynner Antônio Toschi Silva – 
Gestor Administrativo da Fundação Educacional de Votuporanga – UNIFEV, Maria Angélica Vieira – Consul-
tora de Turismo do Senac/SC, Luis Fernando Keller Albalustro – Analista de Projetos e Gestor do Programa 
Senac Turismo do Senac /SC e Deborah Guimarães Heinzen - Volée Viagens.
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